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Fabiny Katalin, Csiszár Klára, Görföl Tibor 
és Dejcsics Konrád beszélgetése

Dejcsics Konrád: Bevezetés-
ként azt kérem, meséljetek el egy-egy konkrét szituációt vagy 
történetet, amely arról szól, hogy ti személyesen hogyan éltétek 
meg az eucharisztiának és az egyháznak az online térbe való be-
lépését most, a koronavírus-járvány idején. 

Személyes történetek

Fabiny Katalin: Nekem megvan az a szerencsés helyzetem, hogy 
van itt a házban egy lelkész, aki a férjem. Tehát lelkészfeleség is 
vagyok, így például tartom a mi egyházkerületünkben élő pap-
nékkal a kapcsolatot. Addig is, amíg nem találkozunk személye-
sen, levelezésben állunk, s megosztottuk egymással a húsvéti él-
ményeinket. Ott azt tudtam megírni, mennyire szép volt itthon a 
húsvétunk, mert valahogy természetesnek vettük, hogy nem az 
online térbe kapcsolódunk be, hanem a férjem tart nekünk isten-
tiszteletet. Hajnali istentisztelet volt ez, merthogy minden évben 
így történik a gyülekezetünkben: öt órakor egy feltámadási litur-
gián veszünk részt, és ezt nem akartuk idén sem kihagyni. Előző 
nap elhoztuk a templomból az ünnep énekeinek kottáit, és több 
szólamban énekeltünk. Tehát ez rendkívül fontos volt nekünk, 
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mert hozzá tartozik a húsvétunkhoz ez a hagyomány – és akkor 
itt máris megemlítettem a hagyomány, illetve rítus továbbvitelét, 
megtartását, fontosságát, amelyben mi is igyekeztünk megma-
radni –, nos, öt óra előtt lementünk a kápolnába húsvétvasárnap 
hajnalban. A férjem, Tamás, már beöltözve várt minket, felvet-
te a Luther-kabátját, meggyújtotta a gyertyákat, tehát komolyan 
vette, hogy ha nem is egy nagy gyülekezetnek, de egy három fő-
ből álló kis gyülekezetnek prédikál: két lányunk van most itthon, 
a fiunk Németországban tanul. Úrvacsorát nem vettünk, mert 
fontos volt számunkra a szolidaritás, vagyis hogy ezt a hiányt 
mi is átéljük másokkal együtt, akik most nem vehetnek részt a 
liturgiában. Kicsit mi is átéltük azt, amit a katolikusok eucha-
risztikus böjtnek neveznek. Számomra ez így sokkal megnyug-
tatóbb, mint hogyha most élnék azzal a kiváltságos helyzettel, 
hogy a férjem tud nekünk úrvacsorát osztani. Tehát nem vettünk 
úrvacsorát, de ennek ellenére éreztük, hogy jelen van köztünk 
Krisztus. Valahogy meg is fogalmazta a nagylányom, hogy igazi 
Krisztus-élménye volt.

Csiszár Klára: Nagyon sajátságos helyzetem van, ugyanis én 
alig fél éve költöztem Németországból Ausztriába, Linzbe, és 
ebből kifolyólag még nem sikerült igazán egy közösségben sem 
gyökeret vernem. Azoknak, akik azt kérdezték tőlem, ez a jár-
ványidőszak az én esetemben miben különbözik a többitől, azt 
kellett mondanom, hogy nem volt nagy változás; természetesen 
az közvetlen változás volt, hogy nem kellett bejárnom az egye-
temre. A személyes kapcsolataim az elmúlt fél évben amúgy is 
főként online működtek. A vicces az, hogy az irodámat az egye-
temen épp hogy berendeztem, s itthon már nincsenek könyvek. 
Viszont hirtelen bezárták az egyetemet, úgyhogy itthon marad-
tam, s néhány könyvet még a zárás előtt éppen csak kimentet-
tem, hogy folyhasson a munka itthon. Az idő nagy része, a hús-
vétom is azóta elég magányosan telik. Igyekeztem a szent három 
napot a helyzetből adódóan különlegesen megélni, amire talán 
eddig ilyen formában még nem volt lehetőségem. Azokban a na-
pokban nagyon sokat foglalkoztam Albert Camus A pestis című 
könyvével, és bevallom, április elején inkább a félelem volt az, 
ami meghatározta mindennapjaimat. Aggodalom, hogy se má-
sokat meg ne fertőzzek, se én ne fertőződjem meg; lehetőleg az 
otthoniak is egészségesek maradjanak: szüleim, testvéreim, te-
hát hogy minden jól alakuljon. Féltem az utcán közlekedni. Ez a 
szent három napba is begyűrűzött, s nagyon találtak a szentírási 
szövegek ezzel a belső sötét hangulattal. Aztán húsvét hajnala 
nekem egy Duna-parti futás volt, és úgy elképzeltem, hát vala-
hogy így kezdődött minden: akik szerették Jézust, akiknek hi-
ányzott, azok futottak. A húsvét jó híre, a ráébredés, hogy az Úr 
nincs a sírban. Ekkor kezdődött aztán a normalizálódás ebben a 
rendkívüli helyzetben, legalább is Ausztriában. A félelem csök-
kent, és egyre otthonosabban kezdtem én is mozogni, beindul-
tak a digitális, videokonferenciás előadások, szemináriumok. A 
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húsvéti vakáció elteltével éreztem, mennyire jó így a diákokkal is 
tartani a kapcsolatot, és erre nekik is szükségük van. 

Dejcsics Konrád: A történetemmel csatlakozom Katihoz. A 
pannonhalmi liturgikus tanácsban már két éve mérlegeltük azt, 
hogy nagypénteken mondjunk le az áldozásról. A liturgikus tu-
dósok szerint nagycsütörtök estétől húsvétvasárnap hajnalig az 
egyház nem mutatja be a legszentebb áldozatot – ez szerepel a 
szövegben is –, de azért nagypénteken az ige-istentisztelet kere-
tében szerepel az áldozás. A témáról olvastunk számos cikket, 
amelyek teológiai és liturgia-történeti érveket sorakoztatnak fel 
az áldozás elhagyása mellett, azonkívül számos bencés közösség 
már eleve így végzi a nagypénteki liturgiát. Két éve mérlegeltük, 
de döntésre nem jutottunk. Most, a járványhelyzet tükrében tar-
tottunk egy liturgikus vésztanácsot, amelyben a rendkívüli szent 
három nap formájáról beszéltünk. Nekünk ez az évnek a csúcs-
pontja – a szerzetesközösségben is, meg a vendéglátás oldaláról 
is –; hogy fogunk most ünnepelni a szokásosan beköltöző négy-
száz ember helyett online bekapcsolódó háromezer emberrel. Az 
egyik szerzetes ekkor vetette fel, hogy a nagypénteki áldozást 
szolidaritásból el kell engednünk. A legfontosabb dologban egy 
pillanat alatt egyetértettünk. Az egyetértés hátterében az volt, 
hogy mi is vállaljunk közösséget a távollévőkkel, ahogy te is, 
Kati, ezt tetted. Az emberek bekapcsolódhatnak online a mi szép 
bazilikai liturgiánkba, de velük együtt mi is átéljük a nagypéntek 
– a járvány-nagypéntek – megfosztottságát. Nem vesszük ma-
gunkhoz az eucharisztikus kenyeret. Akár azt is mondhatnám, 
hogy a járvány ilyen szempontból különleges adomány volt, 
amely sok kreativitást kihozott belőlünk. A pasztorális kreativi-
tást is. 

Görföl Tibor: Az első, ami eszembe jutott, amikor elrendelték 
a templomok bezárását és a nyilvános eucharisztikus ünnepek 
tilalmát, Charles Péguy egyik kijelentése volt, aki azt mondta: a 
keresztény életben az imádság az egésznek legalább a fele. Leg-
alább a fele. Lehet, hogy több. Az eucharisztia persze maga is az 
imádság egyik formája. Péguy az életkörülményeinél fogva nem 
részesülhetett az eucharisztiában, és a maga módján nagyon szé-
pen megoldotta ezt. Mélyen imádkozó emberré vált, és sokat kö-
szönhetünk végül annak is, hogy egyházi tilalom alá esett. 

Ha személyes dolgokat kell mondanom, nekünk kisgyereke-
ink vannak, a legnagyobb hétéves, a legkisebb egyéves, úgyhogy 
csöndből, magányból, unatkozásból, feladathiányból, társaság-
ból nem volt hiányunk. Mozgalmas időszak ez, és azt hiszem, 
nagyon sok kisgyerekes család van, ahol játszótérré vált a ház és 
annak környéke. Egyházi környezetben sokszor azok nyilatkoz-
tak, akiknek kevés a feladatuk, nincs feladatuk, vagy új felada-
tokat kellett megoldaniuk, ugyanakkor szerintem nagyon sok 
katolikus apa meg anya – és nem katolikus anya és apa – van, 
akiknek a szokottnál mozgalmasabb volt ez az időszak. Ráadásul 
azoknak, akik az egyetemi környezetbe tartoznak, nem lényege-



sen változott meg az életük. Az órák ugyanúgy zajlanak, olvas-
ni ugyanúgy lehet, írni ugyanúgy lehet. Nagyon kevés fodrászt 
és pincért kérdezünk meg, kevés olyan embert, akinek tényleg 
megváltozott az életük. Nekünk nem nagy mértékben, és talán 
keveset is érzékelünk a helyzet igazi súlyából. 

A harmadik az, hogy érdekes volt nyomon követni az ese-
ményekre adott reakciókat, ahogy nagyon korán, már az első 
napokban megjelentek a magyarázati igények. Ez volt az egyik 
legérdekesebb dolog, hogy milyen gyorsan, milyen nagymérték-
ben jelentkezett a magyarázat igénye. Felelősöket kellett keres-
ni, az egésznek a tanulságait kellett levonni, tehát hetek alatt az 
értelmezéseken keresztül próbáltuk uralni a helyzetet. Nagyon 
sok bölcs és kevésbé bölcs dolog elhangzott, de hogy az értelme-
zés igénye milyen hamar jelentkezett, az meglepő volt. Egyházi 
környezetben is, meg egyházi környezettől függetlenül is. Ezzel 
együtt tehát minden polarizáltság, amely az egyházi közéletün-
ket jellemzi, kiütközött ebben az időszakban, minden téren: li-
turgikus téren, szentségtani téren, a társadalmi helyzetünkkel 
kapcsolatos állásfoglalásunknak a terén. Most, hogy ilyen labo-
ratóriumi körülmények adódtak az elszigeteltségben, kiderült, 
milyen nagymértékű a polarizáltság – vagy talán nem is kiderült, 
hanem megerősödött, és ez még tart.

FK: Nálunk az iskolában eleinte nagyon intenzíven folyt a le-
velezés mindenről. Mindenki bizonyítani akarta, hogy neki mi-
lyen jól mennek az új feladatok; mindenki ötleteket akart adni a 
másiknak. Aztán végül mindenki úgy csinálta, ahogy neki bevált 
– nem hinném, hogy nagyon át tudtuk volna venni másoknak a 
módszerét, a tantárgyaink különbözősége miatt sem. Én nyelve-
ket tanítok, számomra teljesen természetes, hogy élő órákat tar-
tok, hiszen a kommunikációt csak így lehet megvalósítani. Egy 
matektanár vagy fizikatanár gyakran csak ontotta a példákat a 
gyerekeknek, akik ebben fuldokoltak, és aztán jött a sok panasz, 
hogy így nem lehet, és végül mindenki kijózanodott. Meg kellett 
találni egy helyes mértéket, hogy én se vigyem túlzásba az online 
órákat, és ők se vigyék túlzásba a küldött feladatokat. Az első 
két hét arra ment rá, hogy megtaláljuk a magunk formáját; azt, 
hogy nekünk mi a legjobb. Aztán most már béke van, elcsitultak 
a kedélyek. 

Az biztos, hogy a polarizáltság, amelyet említesz, minden té-
ren jelen van. A lelkészeink között is nagyon érzem. Van, aki egy-
szerűen nem fogadja el ezt a helyzetet, nem hajlandó beletörődni 
abba, hogy most nem jöhetnek a hívek, továbbra is keresi a mód-
ját annak, miként lehetne akár kiskapukat találni. Az úrvacsora 
kapcsán volt, aki videóra vette az úrvacsora otthoni szertartását: 
nagyon szépen előkészítette a házi oltárt, égtek a gyertyák, ott 
volt a nyitott Biblia és a virág, és a feleségével, aki szintén lelkész, 
egymásnak osztottak úrvacsorát. Ezt ő kérésre el akarta külde-
ni gyülekezeti tagoknak, hogy ők a monitor előtt otthon vegyék 
magukhoz a szentséget. Véletlenül tudom, hogy a püspök ehhez 
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a formához nem járult, nem járulhatott hozzá. Szóval nagyon-na-
gyon nehéz ezeket az igényeket mind egy mederbe terelni úgy, 
hogy végül érvényesüljön egy egységes egyházi álláspont. 

Egyházként az emberek mellett lenni

CsK: Ennek kapcsán az állandó kérdés számomra az volt, mi 
az, ami tulajdonképpen irányt ad számunkra akkor, amikor az 
egyházi gyakorlatot próbáljuk alakítani. Egy webináriumot tar-
tottam ezzel kapcsolatosan az egyházmegye papjainak és világi 
munkatársainak Linzben. Sokakat foglalkoztat itt, hogy min kell 
változtatni, és mi az, amihez most igazodni lehet. Úgy gondo-
lom, az irányt napjainkban sem adja meg más, mint ami amúgy 
is irányadó kellene legyen. Én ezt úgy szoktam röviden monda-
ni: az emberek mellett legyünk Egyházként. Jelen lenni az élet 
sebzettségében, részt vállalni az emberek életében. Erre rengeteg 
lehetőség van. És itt nem kell valami rendkívüli dolgot kitalál-
ni, ami teljesen új volna, csak egyszerűen rá kell hangolódni az 
új helyzetre – és ez most a járványhelyzet. Kelet-Európában az 
egyházaknak ez nem egyszerű feladat. Krízishelyzet. A krízis-
helyzetek pedig mindig felnagyítják a személyes, a társadalmi, 
az egyházi hiányosságainkat; azt, amiben nem vagyunk jók, ahol 
nehézségeinek vannak. Mindez láthatóbb, megtapasztalhatóbb 
lesz. 

Azon döbbentem meg a leginkább, ahogy oktatóként ebben a 
helyzetben a diákoknak a családi hátterével találkozhattunk. Az 
egyetemen mindenki majdnem egyforma, ugyanabban a bentla-
kásban laknak, ugyanahhoz az internethálózathoz férnek hozzá, 
mindenki ugyanabban a jól vagy kevésbé jól felszerelt tanterem-
ben van. Abban a pillanatban, amikor a diákok hazakerülnek 
a szülőkhöz, más és más lesz a kontextus, amelyben tanítunk, 
mert mindenki számára más lehetőségek és adottságok vannak 
otthon. Ebbe belelátni, ezt megfelelően nagy tisztelettel kezelni, 
úgy gondolom, az oktató számára elsődleges feladat. A diákok 
beengednek a szobájukba, a családjukba nemcsak engem, hanem 
az egész évfolyamot. Betekintésünk lesz oda, ahol sokaknak so-
kat ki kell bírni, abba a húsz négyzetméterbe, amit a testvérükkel 
megosztanak. A figyelmesek számára talán nagyon apró dolgok 
lettek nyilvánvalók, amelyek apróságukban meghatározzák di-
ákjaink mindennapjait és talán teljesítményeiket is. 

DK: Hadd kapcsolódjam ahhoz, amit Klára mond, hogy az 
egyháznak alapfunkciója szerint az emberek mellett kell lennie. 
Ezzel ismét emlékezetbe idézed az egyház életmegnyilvánulása-
inak hagyományos felosztását a diakóniára, koinóniára, liturgiá-
ra és martyriára, meg esetleg teológiára. Mindebből a liturgikus 
jelenléte az egyháznak az emberek életében csak egyetlen szelet. 
Mintha sok egyházi ember gondolkodásában és útkeresésében 
kizárólag a liturgikus és eucharisztikus gyakorlatra szűkülné-
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nek az egyház mozgáslehetőségei. Ez ismét inkább szimptómá-
ja a jelen egyháznak, merthogy eleve sok közösség kizárólag a 
vasárnapi mise gyakorlatában éli meg és tudja csak elképzelni 
a keresztény közösséget, s egyáltalán nem abban, amit te mon-
dasz, hogy az egyház: az emberek mellett lenni. Tehát ez az egyik 
kérdés, hogy fókuszálhat-e a jelen gyakorlat kizárólag az eucha-
risztiára, nem veszik-e el ebben az egyház nagy küldetése az 
emberekhez. A másik ebből fakadó tapasztalat: vannak viszont 
határhelyzetek, amelyekben „az emberek mellett lenni” kizárja 
az online fórumot. Erre megint egy iskolai példát mondok. Elég 
jól megtanultam online órákat tartani, de érettségiző és ballagó 
osztályom van, és rám szakadt a búcsúzásnak a lehetetlensége. 
Azt élem át, hogy nem tudok lezárni négy-hat évet semmilyen 
digitális kódon. Még úgy sem tudom lezárni, hogy itt vannak a 
fiúk a gimnázium épületében, és a vizsgákra készülnek, mert a 
karantén nagyon nehézzé teszi a velük való együttlétet. Analó-
giásan is értem, mert akár a halál, akár bármilyen határátlépés, 
ahol az egyház közvetlen jelenlétére szorulnak az emberek, nem 
közelíthető meg a virtuális térben. 

Kultúraalakító tényező?

GT: Két dolog jut eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy 
már március közepétől egyre gyakrabban lehetett olyan hango-
kat hallani, mennyire irrelevánsak lettek az egyházak az európai, 
az észak-atlanti nyilvánosságban általában. Tehát amikor meg-
születtek a korlátozó rendelkezések és hasonlók, akkor soha nem 
kérték ki a véleményét teológusoknak, püspököknek, az egyház 
hivatalos képviselőinek, ebben az egész helyzetben nem játsz-
hattunk szerepet. És ezt nem is csak rosszindulatúan nyilvánítot-
ták ki sokan: Detlef Pollack vallásszociológus például nem val-
lásos ember, de semmi malíciát nem lehetett érezni a szavaiban, 
amikor arról beszélt, hogy egyszerűen nem relevánsak az egyhá-
zi közösségek az egész helyzet kidolgozásában és lebonyolításá-
ban. A helyüket átvették a tudósok, akik persze maguk is ellent-
mondanak egymásnak, bennük sem lehet már teljesen megbízni. 
Akárhogy is, az egyik első reakció az volt, hogy kiderült, nem 
vagyunk relevánsak. Nem számít a véleményünk, és nem számít 
az, hogy mit szeretnénk. A napokban a francia püspökök tilta-
koztak nagyon határozottan a francia állami intézkedések miatt, 
ugyanis lesöpörték a színről a kéréseiket a templomok újranyitá-
sával kapcsolatban, de majdnem minden beszámoló megjegyzi, 
hogy ha a közélet vezetői valamilyen egyházi helyzetre reagál-
nak, akkor csak mellékesen odaböknek egy-egy megjegyzést, de 
semmi jelentősége nincs a szemükben annak, ami egyházi szem-
pontból történik. 

A másik, amire megint rávilágít ez a helyzet ahhoz kapcso-
lódóan, hogy az emberek mellett kell lenni, az az, hogy sokféle-
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képpen ott lehet lenni mellettük, nyilván szociálisan is, de kultu-
rálisan és intellektuálisan is. És amikor arról beszélünk, hogy az 
egyháznak az emberek közelében, az emberek segítségére kell 
lennie, akkor sokszor fizikai, szociális, pénzbeli jelenlétre gon-
dolunk, pedig ugyanilyen fontos az intellektuális és a kulturális 
jelenlét is. Tomaš Halíknak volt egy nagyon értelmes írása a je-
lenlegi helyzettel kapcsolatban, húsvét környékén, amikor azt a 
kérdést tette föl, hol van most korunknak a Galileája, hol lehet 
találkozni a Feltámadottal. Azt mondta, hogy a keresők között 
kell lennünk, a keresők között találkozhatunk a Feltámadottal. 
Szimpatikus metafora. Most derül ki, mennyire nem tudjuk el-
érni azokat az embereket, akik keresnek valamit, válaszokra vár-
nak, akikben intellektuális éhség van – sok ember van így –, akik 
kulturális tartalmakra vágynak, akik költészetet akarnak, irodal-
mat, zenét – nem nagyon tudunk nyújtani sok mindent, ebben az 
újdonsült online térben sem. Nagyon szomorú az intellektuális 
és kulturális jelenlétnek ez a hiánya. 

FK: A mi egyházunkra ezt nem látom most érvényesnek. Úgy 
gondolom, azokkal a nyilatkozatokkal, amiket nálunk például 
a három püspök tett, legalábbis alakította az egyházi közvéle-
ményt. Talán a többi egyház is értékelte, hogy voltunk olyan bát-
rak, és elsőként kimondtuk, be kell zárni a templomokat. Ami-
kor pedig többen már megnyitották a templomajtókat, mi akkor 
is kimondtuk, hogy zárva maradunk. Természetesen nem azért 
született ez a döntés, mert mi nem vágyódtunk volna nagyon 
a személyes kapcsolattal járó istentiszteleti közösségre, viszont 
úgy éreztük, hogy az emberek élete és egészsége mindennél fon-
tosabb. Ezzel az önkorlátozással talán példát tudtunk adni a le-
mondásra, és ezáltal is tudtuk alakítani a közvéleményt. 

GT: Nyilván a katolikusok meg arra büszkék, hogy most már 
végre kinyithatják a templomokat. Tehát ez megint a polarizált-
ságnak egy tünete. Vegyük csak azt a kérdést, hogy ki számít 
modernnek! Aki azt mondja, a tudósoknak van elsőbbségük, és 
a templomokat be kell zárni, vagy az számít modernnek, aki el-
lenkultúrát akar létesíteni, mondjuk, a tudomány monopóliumá-
val szemben. Ki a modern? Aki azt mondja, hogy csak azért is 
zárva tartjuk a templomokat, vagy az, aki amellett érvel, hogy 
csak azért is kinyitjuk a templomokat? Mind a két oldal úgy véli, 
hogy ők a modernek – mert a tudománynak hisznek, vagy ellen-
kultúra kell nekik. 

Amikor a közvélemény vagy a kultúra alakításáról beszélek, 
akkor inkább olyasmire gondolok, hogy nem voltak igazán elér-
hető keresztény ihletettségű vagy keresztény szempontú leírása-
ink a modern társadalmak működéséről, a válságokról, a világ 
globális és gazdasági összefüggéseiről, az emberek igényeiről, a 
gazdasági életről. Amikor ezekről a kérdésekről nyilatkozunk, 
akkor naivak vagyunk, és a bátorságnak a hiánya jellemző ránk. 
Ez most mind kiderül, tehát nincs mondanivalónk a mai társa-
dalmaknak a helyzetéről. És a mai embernek a helyzetéről. Nem 
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tudjuk azt mondani, lám, most otthon vagytok, olvassátok el ezt 
a nagyon jó regényt, mert ezt egy nagyon jó katolikus szerző írta, 
és milyen jól… Nem tudok ilyet. Nem tudom azt mondani, ol-
vassátok végre ezt a verseskötetet, hiszen egy nagyon jó kato-
likus ember írta, mert akkor jócskán vissza kellene mennem az 
időben. Társadalomtudományi és művészeti szempontból egy-
aránt nagyon kevés ajánlatunk van. 

DK: Sok-sok művésszel tartok kapcsolatot a munkámnál fog-
va, és felfigyeltem egy volt bencés diákra, Huszti Zoltánra, aki 
festőművész és katolikus pap: saját magát „Nagyfestő Hitvalló-
nak” nevezi, a kreativitása pedig tombol az interneten. Bár emi-
att sokat támadják, szerintem fantasztikus, hogy ő képes genuin 
módon használni és ötvözni a művészet, a Facebook meg az 
Instagram és a hit világát. Az online tér nem pusztán tartalmak 
közvetítésére szolgál, hanem önkifejezési lehetőséget nyújt neki. 
Látni kell, amint a Magyar Szentek Temploma előtt olvassa a Jó 
Pásztorról szóló evangéliumot, pásztorbottal a kezében és pa-
lástban. Bejön egy dinoszaurusz a képbe, ő megrázza a botját, és 
a dinoszaurusz elmenekül. Nekem most szimbolikusan ezt jelen-
ti, amit mondasz. 

CsK: Az alakító erőnek a hiánya, amelyet Tibor megvilágított, 
oda vezet, hogy abban a pillanatban, amikor becsukták a temp-
lomokat, és az eucharisztia az online térbe tevődött át, nagyon 
sok közösség úgy gondolta, hogy hát akkor most szünetel a ke-
reszténység. Vagy most mi is a helyzet? Éppen azért, mert vidé-
keinken annyira a templom körül forog minden, vagy legalábbis 
nagyon sok minden. Nem láttam, vagy nagyon-nagyon elenyé-
szően, olyan innovatív kezdeményezéseket az elmúlt nyolc hét-
ben, amelyek az egyház részéről jöttek, és pontosan a keresőket 
próbálták volna megszólítani, és nem kifejezetten csak azokat, 
akik az online liturgikus térben elérhetőek voltak vasárnapról 
vasárnapra. Továbbra sem érjük el azt a réteget, aki keres, és aki 
az adott helyzetben kompetens egyházi hozzászólást akar hal-
lani; nem érjük el az emberek sebeit, mert talán nem is tudjuk, 
hol vannak azok. Nincsenek szakembereink – ahogy mondotta 
Tibor, és a pasztorális teológiában ezzel én is kínlódom –, vagy 
csak nagyon kevesen vannak, mint például Máté-Tóth András, 
akik az idők jeleit próbálják nemcsak a teológia szempontjai sze-
rint nézni, hanem annak mérését más szakterületek segítségével 
is végzik, majd felhasználják a teológiai reflexiójukban. Úgy gon-
dolom, sok minden hiányzik még vidékeinken, ami segítene ab-
ban, hogy az embereket a szentmisén túl is elérjük, akár ebben a 
járványhelyzetben is. Most oda jutottunk, hogy ha nincs a szent-
mise, nincsenek istentiszteletek, nincs hitoktatás vagy irodai szol-
gálat, akkor leáll az egyházi élet. Itt meg kell említenem, hogy 
Erdélyben láttam jó online kezdeményezéseket, a templom.ro 
felületet rögtön elindították egyházi sajtósaink. Itt például 
Berecki Szilvia segítő nővér fordításában lelkiségi irodalmat, 
Joyce Rupp gondolatait osztják meg reggelente. Ez úgymond a 

60 az eucharisztia és az egyház online teréről 



spirituális életnek egy másik, nemcsak a liturgiára és az eucha-
risztiára szorított szintje. Valami mozgolódik, de a krízis rámu-
tatott arra, hogy – amint Tibor is mondotta – hiányzanak fontos 
részek. 

DK: Erdélyben láttam nyomát, valamint itthon a reformáció 
egyházainál, hogy bátrabban megszólaltak a vitáknak meg az 
útkeresésnek a hangjai. Elég ránéznünk arra az olvasmánylis-
tára, amelyet összeállítottunk így együtt. Az a nyílt vita, amely 
akár a református egyházban zajlott Fazakas Sándor professzor 
és Bogárdi Szabó István között (valójában mind a két fél ugyan-
azt állítja, csak különböző vérmérséklettel), vagy az az állásfog-
lalás, amelyet közöltetek az evangélikus egyház oldalán, szelle-
mi kísérletek arra, hogy valahogyan értelmezzük a helyzetet. És 
nemcsak a vitacikkekről beszélek, hanem azokról a kezdemé-
nyezésekről, amelyek komolyan veszik, hogy a keresztény csa-
ládoknak most otthon kell maradniuk – ez az ő „Galileájuk”. A 
Szent Három Nap liturgiájának a helyszíne is a család, ahogy 
erre az osztrák egyház rámutatott, és kiemelkedően jó segéd-
anyagokat készített. A mi magyar egyházunk ebben az online 
segítségnyújtásban odáig jutott, hogy a Magyar Liturgikus Egy-
házzenei Intézet összeállított egy füzetet, amelyben a nagyhétre 
imádságokat gyűjtöttek össze, például a Jézus Vére litániát és a 
Világosság útja ájtatosságot. Helyzet- és családidegen szövegek 
ezek, kétszínnyomással. Nem csoda, hogy az egyes katolikus 
plébániák, mozgalmak és közösségek a saját kezükbe vették a 
kezdeményezést, ha a háttértámogatás ennyire akadozott. A mi 
bencés közösségünket az erdélyi és osztrák jó példa arra indítot-
ta, hogy sok-sok világi bevonásával elkészítsük a Kreatív Húsvét 
2020 című online anyagot. 

FK: Igen, muszáj reagálni, nem maradhatunk tétlenek, és szü-
letnek itthon is jó dolgok ebben a szükséghelyzetben. Mi is házi 
istentiszteleti rendet adtunk ki, próbáltunk modern formában, 
közérthető szövegeket ajánlani, amelyeket otthon olvashatnak 
együtt a családban. Az Üllői úti székházunk kápolnájából pe-
dig TeleTemplom címmel rövidített istentiszteleteket közvetítet-
tek, mert nyilván nem tudunk most itt egy órában meg ötnegyed 
órában gondolkodni. 20–25 percben vesznek föl áhitatokat, is-
tentiszteleteket lelkészek és laikusok szolgálatával is, és ezek na-
gyon jól használhatók otthon, kis változatosságot hoznak a min-
dennapi rutinhoz képest. Egyrészt fontos, hogy az ember a saját 
lelkészét és templomát lássa az online közvetítésekben, másrészt 
a technika arra is lehetőséget ad, hogy más istentiszteletekbe is 
bekapcsolódjunk. Ennek aztán hihetetlen ökumenikus távlatai 
vannak, hiszen egyetlen kattintással ellátogathatunk egy másik 
felekezet templomába. Az országos egyház kápolnájából közve-
tített nagyon igényes felvételekkel talán sikerül azokat is meg-
szólítani, akik nem tartoznak sehova, ezáltal viszont mégiscsak 
valahova tartozónak érzik magukat. És én azt is el tudom kép-
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zelni, hogy a karantén után fölkeresik ezt a helyet, az Üllői úti 
templomot, és talán egy igazi istentiszteletbe is becsatlakoznak. 

Változás és reflexió. Jövő

DK: Mit gondoltok, lesz-e a járvány elmúltával elég reflexió az 
egyházainkban arra, hogy akár az eucharisztikus, akár a paszto-
rális gyakorlatunkat újjáalkossuk? Az iskolában azt mondjuk, azt 
követően, hogy a járvány hirtelen belekényszerített bennünket 
a digitális oktatásba, már nem folytatódhat minden úgy, ahogy 
előtte volt. Milyen az az út, amely most ránk vár? Mi lesz az, amit 
az egyházaink leszűrnek a karanténhelyzetből és lelkipásztorko-
dási krízisből? Képesek leszünk-e valamit is továbbvinni? 

GT: Két dolog jut eszembe. Egyfelől teljes mértékben érthető, 
hogy az eucharisztia ilyen egyoldalúan középpontba került. Hi-
szen tényleg a kereszténységnek a legalapvetőbb, legmélyreha-
tóbb eseményéről van szó, Jézus keresztjéről és feltámadásáról, 
aminél nagyobbat vagy többet nem tudunk kínálni. De úgy va-
gyunk, mint a nagy gondolkodók. Minden igazi gondolkodónak 
egy nagy gondolata volt, és azt az egy nagy gondolatot próbálta 
meg kifejteni egész életében, bár mérhetetlenül sok könyvben. 
Tegnap, május 10-én volt Karl Barth születésnapja, és akkor az 
ember elgondolkodik, hogyan készült a Kirchliche Dogmatik tíz-
ezer oldala, jóllehet Barth is egy dolgot akar mondani. De ah-
hoz kell az a tízezer töméntelen oldal. Mi is egy dolgot akarunk 
kimondani, aminél többet nem tudunk, ez Krisztusnak a halála 
és a feltámadása, de ahhoz, hogy ezt az egyet kimondjuk, rend-
kívül sok minden kell. És most aztán az derül ki, hogy annak a 
rendkívül sok minden másnak a terén vagyunk bajban. Pedig azt 
a bizonyos egyetlenegyet ki kéne mondanunk. 

A másik pedig, hogy szintén már az első reakciók között meg 
lehetett figyelni a különböző típusú jóslatokat, amelyek arra vo-
natkoztak, hogy ebben a mostani helyzetben fog-e tartós, közép-
távú vagy hosszú távú változást eredményezni a válság a világ-
ban, a társadalmakban, a globális életben. Az első hangok azok 
voltak, hogy minden más lesz ezután. Nyilván ez a sokkhatás-
nak lehetett az eredménye. Először azt lehetett elsősorban halla-
ni, hogy semmi nem folytatódhat úgy, ahogy volt, semmi nem 
lehet ugyanúgy, ahogy eddig, minden meg fog változni. S ahogy 
telt az idő, azért a szkepszisnek is egyre nagyobb lett a tere, és 
elkezdtek arról beszélni szociológusok is, hogy a társadalmak 
alapvetően restek. A világháborúk után sem változott meg alap-
vetően az emberi együttélés szerkezete, az emberek szórakoztak, 
pénzt kerestek, gyűlölték egymást, s a mai napig gyűlölik egy-
mást az emberek és a különböző csoportok. Nagyon sok minden 
megváltozott, de az alapvető minták nem. Egyes szociológusok 
azt állítják, hogy erre a válsághelyzetre ugyanazokkal a minták-
kal adnak választ az emberek, a társadalmak, a különböző cso-
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portok, mint amilyen mintákkal a nem válság típusú helyzetekre 
reagálunk. Nem változik meg az együttműködésnek és a versen-
gésnek, a szolidaritásnak és a háborúskodásnak az aránya most, 
csak hirtelen egy más síkra tevődik rá. És ebből következően 
talán nem is lesz változás, amikor majd visszaáll többé-kevés-
bé a korábbi helyzet, mert a társadalmak a restségüknél fogva 
a rend újrateremtésében, a látszólagos vagy valóságos rendnek 
az újjáteremtésében érdekeltek. Ugyanakkor a nagy gazdasági 
világválságot követően például lezajlottak demokratizálódási 
folyamatok, de lezajlottak antidemokratizálódási folyamatok is, 
egyaránt a rend igényével. Bizonyos szempontból jobbá vált a 
helyzet, más szempontból rosszabbá, nem ugyanaz a minta érvé-
nyesült mindenhol. Megjelent egy amerikai demokrácia, de meg-
jelent egy Adolf Hitler is Európában a válságra adott válaszként. 
Nagyon vegyes a helyzet. A biztonság és a rend igénye, amely az 
emberekben van, úgy tűnik, mindennél erősebb. Sokan minden 
árat megfizetnek azért, hogy biztonságban érezhessék magukat, 
és rendezettnek tűnő körülmények között élhessenek. És hogyha 
ezt az igényüket valahogy ki lehet elégíteni, akkor a válságnak, 
a küzdésnek a tapasztalatát nem életben akarják hagyni, hanem 
elhagyni.

FK: Sokak élete felborult a karanténnal, másokéba ugyanak-
kor – akár a tiétekbe is – nem hozott egy bizonyos rendet? Az 
enyémbe biztosan. 

GT: Azért hozott, mert mi nem vagyunk fodrászok, nem va-
gyunk pincérek, nemzetközi szállítmányozók… Már eleve ki-
váltságos helyzetben vagyunk, szellemi dolgokkal foglalkoz-
hatunk. A mi mintánk nem tipikus, hanem kiváltságos minta. 
Könyvet fordítani ugyanúgy tudok most is. A gyermekvédelmi 
szakemberek meg gyermekorvosok ugyanakkor arról beszélnek, 
hogy a gyerekbántalmazások aránya megnőtt. Tehát, hogy verik 
a gyereket, mert otthon van. A kínai válásokról nem is beszélve… 
Szóval én attól tartok, hogy a mi tapasztalatunk nem mérvadó. 

CsK: Rengeteg mindent lehet arról hallani, hogy változni fog 
a világ. Nem fog jó irányba változni, ha nincs meg bennünk az a 
bizonyos „csak azért sem engedem meg, hogy a félelem legyen 
úrrá rajtam”. A világ, az én közvetlen környezetem csak úgy tud 
változni, ha életünket egy alapvető döntés határozza meg, még-
pedig az, hogy bár sok negatív dolog ért, bár sok minden fáj, de 
én mindennek ellenére dönthetek amellett, és tehetek azért, hogy 
a világ körülöttem és bennem szebb legyen. Ezt a szabadságot 
senki nem veheti el tőlem. Remélem azt, hogy most azok, akik 
ilyen kiváltságos helyzetben vannak, mint mi, megtaláljuk azt a 
lehetőséget, hogy azoknak, akiknek most a kiszolgáltatottságát 
látjuk – legyenek végzős diákok, ballagók, akár az én végzőseim 
most például Kolozsváron, de legyenek a munkanélküliek, a csa-
ládtagjaink, akik esetleg megbetegednek, vagy olyanok, akik el-
vesztették a szeretteiket –, nos, nekik a hónuk alá tudunk nyúlni 
egy kicsit, és megtaláljuk azt, hogyan segítsük őket. Nem szabad, 
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hogy a félelemé vagy a bezárkózottságé legyen az utolsó szó. Ez 
a kiváltságos helyzet lehet egy felszólítás is, amely nagyobb fe-
lelősségre kötelez bennünket a jövőben. Én azt keresem, hogyan 
lehetek a saját jólétemből kifolyólag olyan emberek mellett, akik-
nek most piszok nehéz az élet. Azt szeretném, ha egyházként is 
megtalálnánk a tevékeny szeretet lehetőségeit, ha megütnénk 
ennek a felelősségnek a hangját, hogy akik szerencsések, azok 
karolják fel azokat, akik nem ennyire szerencsések. Például: van 
olyan diák, aki ötven négyzetméteren lakik a szüleivel és testvé-
rével, így készül a záróvizsgájára, testvére az érettségire nyolc 
hete bezárva. Hány plébániánk áll üresen, ahol egy szobát akár 
egy hétre felajánlhatnánk ilyen vagy ehhez hasonló esetekben? 
Még borzasztóbb a helyzet, ha még az alkoholizmus és az erő-
szak is elhatalmasodik családon belül. Ezek láttán, ezek tudatá-
ban, ha az egyház csak a szentmise online közvetítésével van el-
foglalva, és csakis azt látja, akkor nagy a baj. A linzi szeminárium 
például tizenkét egyágyas szobát felajánlott olyan idős emberek 
számára, akik gondozásra szorulnak, és akiknek ellehetetlene-
dett a házi gondozásuk, mert az ápolók nem jöhettek hirtelen át 
a határon. A gondozást és ellátást megszervezte a Caritas. 

DK: Mintha ezek alapján nem az volna az egyház előtt álló 
kihívás, hogy a saját eucharisztikus gyakorlatával kapcsolatban 
levonjon következtetéseket, hanem a végtelen sok emberi nehéz-
ség láttán inkább azt kell komolyan vennie, az eucharisztia nem 
cél, hanem eszköz, hogy az eucharisztia Reiseproviant, az úton 
lévők elemózsiája, és nem annyira francia etikett szabályozta, 
szimbolikussá stilizálódó hétfogásos lakoma. Nem pusztán az 
lesz a feladatunk, hogy az eucharisztikus gyakorlatunkat meg-
javítsuk a válság után, hanem hogy távolabbra nézzünk, és az 
emberekhez való küldetésünket javítsuk meg valahogy a válság 
után. 

CsK: Talán az irántuk érzett felelősséget. Az eucharisztiának 
a lábmosás részét ne felejtsük el a nagy online közvetítések köze-
pette, és aztán se! Tanárom, Paul Zulehner szokta sokat emleget-
ni, hogy az eucharisztiához nemcsak nagycsütörtökön tartozik 
hozzá a lábmosás, hanem minden egyes szentmisében ott van. 
Az eucharisztikus ünneplés tehát nemcsak ajándék számunkra, 
hanem a lábmosásban mindig feladattá is válik. Amikor befeje-
ződik az ünnep, a hétköznapokban a feladat megy tovább, indul 
az emberek, a világ lábmosása. A kenyértörés és a lábmosás el-
választhatatlan dinamikájában szeretném látni az embert és az 
egyházainkat, hogy ajándék mindaz, amit kapunk a szentség és 
szentségek révén, de a szentség nemcsak szép ajándék, hanem 
mindig feladat is az egyházban. 

GT: Számomra úgy tűnik, mintha ennek a jelenlegi helyzet-
nek az újdonsága nem is abban állna, hogy nagyon mélyreható 
válságot jelent, hanem mintha rávilágítana sok egyéb kis válság-
ra vagy problémára, amely körülvesz bennünket. Ennél az el-
múlt években sokkal több rossz történt velünk szerintem. Most 
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ez egy nagyon látványos helyzet, és talán arra világít rá, milyen 
sok kevésbé látványos krízis, probléma, felelőtlenség vesz kö-
rül bennünket. Nem hiszem például, hogy az online pornográ-
fia terjedése ne lenne nagyobb válság, mint a mostani. Többen 
belehalnak szellemileg, lelkileg, mint ebbe a helyzetbe. Vagy 
nem hiszem azt, hogy bizonyos egyoldalú politikai irányzatok 
előretörése és hangoskodása ne lenne nagyobb válság, és nem 
mennének bele többen tönkre, mint ebbe. Csakhogy azt gondol-
tuk, ezekről nem a mi feladatunk beszélni. És most talán nem 
is maga a jelenlegi helyzet kerül reflektorfénybe, nem is a koro-
navírus-betegség, a tudomány állapota, hanem az, hogy mennyi 
nehézség és megoldatlanság van körülöttünk. A tényleges hely-
zet talán annyira nem különleges, viszont a katalizátorjellege, a 
sok nehézséget megvilágító jellege a nagyon érdekes. És nem-
csak sokkal nagyobb válságok vannak, sokkal több probléma 
van, mint ez, hanem valószínűleg sokkal több jó is, mint amiről 
egyébként beszélnénk. Van az egyházainknak egy kevéssé látvá-
nyos, de nagyon hatékony szociális jelenléte. A Karitász-mun-
katársak, a különböző szeretetszolgálatok ugyanúgy ott vannak 
az emberek mellett sok ezer önkéntessel, csak hogy ennek nincs 
hírértéke, mert ezelőtt is volt, meg most is van, és az öreg né-
niknek elviszik a gyógyszert most is, ahogy elvitték eddig is. Az 
egyházainknak ez a láthatatlan, nem látványos, de nagyon haté-
kony jelenléte az emberek körében szintén szót érdemel. A taní-
tónőink sem dobták be a törölközőt most, ahogyan eddig is helyt 
álltak, a legkevésbé sem látványos módon. 

A koronavírus-járvány arra is rámutat, hogy nagyon fontos 
mindaz az egyházakban, ami láthatatlan, mégis hatékony és ele-
ven. Ez persze megint csak valamelyest az öreg nénikkel és az 
öreg bácsikkal kapcsolatos romantika, hiszen én nem vagyok 
öreg néni, de tudom, most nagyon sok öreg néni ül otthon, és 
morzsolgatja a rózsafüzért, ahogy eddig is morzsolgatta. Ez is 
hozzátartozik az egyházaink életéhez, és eddig se figyeltünk rá, 
meg nem érdekelt senkit, de az aranyfedezetünket a láthatatlan 
emberek adják. Ez persze azok romantikája, akik valamelyest 
jobban látható szerepet vállalnak. Csak mi beszélünk arról, hogy 
az idősek fontosak, ők nem mondják. Ha az idős hívek, a rózsa-
füzért morzsoló idős asszonyok tudnák, hogy fontosak, akkor 
máris tönkremenne az ártatlanságuk. De a kereszténységnek ez 
az aranyfedezete, a jelentéktelen embereknek ez az őszinte, naiv, 
babonás, akármilyen vallásossága, változatlanul megmaradt. Az 
entellektüelek talán most krízisbe kerülnek, az öregasszonyok 
nem. És mégiscsak ez tart össze bennünket.

FK: Még hogyha a sok nehézségről beszélünk is, lesz a jár-
ványnak egy olyan hozadéka, ami a javunkra válik. Mondjuk 
nyilván ezt most, az Eucharisztikus Kongresszus eredetileg ter-
vezett évében megélni külön helyzet. Ahogy nálatok egy évvel 
elhalasztották ezt a találkozót, úgy nálunk is az Úrvacsora éve 
majd áttolódik a következő évre is, és próbáljuk azért ezt majd 
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tartalommal megtölteni. De milyen különös, hogy a járvány kap-
csán egy ökumenikus fordulatot is átélhetünk. Pünkösdhétfőn 
közös istentisztelet-közvetítésre, az első ökumenikus televíziós 
istentiszteletre kerül sor evangélikus kezdeményezésre. A há-
rom budapesti püspök, Erdő Péter, Bogárdi Szabó István és a 
férjem, Fabiny Tamás vesz részt benne. Az istentisztelet ebben az 
esetben nyilván nem az úrvacsorát jelenti, bár őszintén remélem, 
hogy talán a mi életünkben még azt is megérjük. De nagy dolog, 
hogy ökumenikus liturgiára sor kerül, három rövid igehirdetés-
sel és sok szép zenével. Úgyhogy hétfőn üljetek a tévé elé. 

Említettük a művészeket. Én készültem egy alkotással, José 
Manuel Ballester spanyol művész Leonardo-parafrázisával: The 
Last Supper (Leonardo da Vinci, 1498). A kép azt mutatja, mi van az 
asztalnál ülő tanítványok háta mögött, amelyet egyébként nem 
látunk az apostoloktól. És mi az? Egy út. Azt mutatja, mi vár 
ránk, ha fölkelünk ettől az asztaltól. Még nem ért véget semmi, 
hanem tovább kell mennünk nagypéntek felé, és aztán még to-
vább húsvét irányába. De az is lehet, hogy most éppen az ellen-
kezőjét jelzi, hogy még nem ültünk le ide, hanem ez a megterített 
asztal vár minket. Szerintem ez így mindent elmond a mostani 
helyzetünkről. Azt is, hogy vágyakozunk erre a bizonyos közös 
vacsorára.
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